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1. Status ansøgningsrunden 2015 

NaturErhvervstyrelsen gennemgik nøgletallene for sagsbehandlingen af 2015-sager. 

 Grundbetaling: Der mangler at blive udbetalt grundbetaling i 5 sager.  

 Økologisk Arealtilskud: 96,8 procent af sagerne er færdigbehandlet. Vi forventer, at alle sager er 

udbetalt 7. oktober 2016. 

 Pleje af græs og naturarealer (tilsagn givet i 2015): 99,4 procent af sagerne er færdigbehandlet. Vi 

forventer, at alle sager er udbetalt 30. september 2016. 

 Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger samt Pleje af græs- og naturarealer (tilsagn givet i 2014 eller 

tidligere): 92,6 procent af sagerne er færdigbehandlet. Vi forventer, at alle sager er udbetalt 31. 

oktober 2016. 

 Producentskifte af tilsagn: påbegyndes december 2016 og forventes afsluttet inden 1. februar 2017. 

 

2. Status på ansøgningsrunden 2016 

NaturErhvervstyrelsen gennemgik nøgletallene for sagsbehandlingen af 2016-sager. 

 

Vi følger planen i forhold til sagsbehandlingen af grundbetaling og grøn støtte. 

 

Status på genoptagelse af græssager:  

 Demmer 1  
Der er i alt registreret 335 Demmer-relaterede sager til genoptagelse, hvoraf ca. 76 skal have et 
afslag. Der er pr. 12. september 2016 udsendt 194 afgørelser, der drejer sig om kompensation for 
perioden 2005-2015. 

 Demmer 2 
Der er i alt registreret 161 anmodninger. Af disse er 43 anmodninger rene Demmer 2, og 118 
anmodninger er både Demmer 1 og 2.  

 

Status på kontrol af afgrødekategorier: 404 ansøgere er blevet kontrolleret for krav om flere 

afgrødekategorier. 259 af disse kontroller var uden bemærkninger. 130 er sendt i høring hos landmanden. 

Dette er dog ikke alene på grund af kravet om flere afgrødekategorier, men også alle de andre kontrollerede 

regler. 

 

Vi talte om de breve, vi har sendt ud på grund af fejl i IT-systemerne, hvor forkerte markkort er blevet knyttet 

til ansøgningerne. I brevet beder vi landmanden om at sende fællesskemaet igen med det korrekte markkort. 

Fejlen skyldes en IT-kørsel, der omfattede ca. 800 ansøgninger. Vi undersøger alle sager manuelt for at se, 

om vi kan undgå at skrive til landmanden. Vi har desværre ikke mulighed for at rette fejlen selv. 

Teknikergruppen gav input til brevteksten, som efterfølgende er rettet. 

 

3. Tast selv-service og IMK 

Kontrols opmålinger vises p.t. som korttema i IMK. Vi er ved at udvikle en funktion, så man i 

ansøgningsrunden 2017 kan klippe markerne til efter kontrollens opmålinger. 

 

Telemålingskontrol har effektiviseret udførelsen af den fysiske kontrol betydeligt. Ud af 2080 ansøgninger, 

der er sendt til fysisk kontrol, har vi gennemgået 1378 ansøgninger i telemålingen. Det betyder, at 

kontrolløren kun behøver at gennemgå en mindre del af landmandens areal ude på stedet. Resten er 

godkendt på kontoret, før kontrolløren kommer ud. 

 



Vi fortalte om en ny metode til at indtegne marker. I 2017 kan man tegne hen over dele af marken, der er 

registreret på korttemaet ”Fradrag grundbetaling”. Det areal, der ikke er støtteberettiget til grundbetaling, vil 

automatisk blive trukket fra i fællesskemaet. Vi talte om den nyhed, der er skrevet om emnet. Det blev aftalt, 

at teknikergruppen får nyheden til gennemsyn igen. 

 

4. Kommunikation 

Kommunikationsplanen blev gennemgået, og vi talte om landbrugsseminarerne i 2017.  

 

Vi spurgte, om det er relevant at medtage et punkt om fosforregnskab på landbrugsseminarerne. 

Fosforregnskaber indføres med virkning for planåret 2017/2018 for virksomheder, der benytter organisk 

gødning, hvilket betyder, at der første gang skal afleveres fosforregnskab senest 31. marts 2019. Da 

landbrugsseminarerne i januar 2017 imidlertid er sidste seminarrække inden perioden, hvor regnskabet 

faktisk gælder fra, mente teknikergruppen bestemt, det er relevant at medtage emnet på de kommende 

seminarer. 

 

5. Eventuelt 

Erhvervet efterspurgte videolink til Augustenborg under teknikermøderne. Der kommer ikke et videolink lige 

nu, men muligvis senere.  

 

Det næste teknikermøde er tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 10-12.00 i mødesal 8 med 

videolink. 


